Kundolycksfallsförsäkring
Försäkringsvillkor: GKO 11:1

Gäller från 2018-04-01
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Kontakt
Kundtjänst
Telefon 0771-326 326
E-post: foretag@gjensidige.se

Skador
Telefon 0771-326 326
E-post: skador@gjensidige.se

Skadejour
Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår
Skadejour, telefon 0771-614 614.
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2

3
3
3
3
3

6.
7.
8.
9.
10.

Försäkringsbelopp
Åtgärder vid skada
Skadeersättningsregler
Självrisk
Säkerhetsföreskrifter

3
3
3
3
3

Kundolycksfallsförsäkring
Villkor: GKO 11:1

Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
516407-0384.
I tillägg till dessa villkor, gäller följande:
-

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor

-

Generella villkor

-

Försäkringsavtalslagen (FAL)

6. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 10 pbb, dock max 100 pbb per år, och är den
högsta sammanlagda ersättning som Gjensidige betalar vid varje
skada även om flera personer skadas såvida inte annat framgår av
försäkringsbrevet.

7. Åtgärder vid skada

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor

Skada som kan förväntas medföra krav på ersättning ska anmälas

gäller före de allmänna villkoren.

till Gjensidige så snart som möjligt. Se även försäkringsvillkor

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagarens kunder.

2. När försäkringen gäller

Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800, (Preskription).

8. Skadeersättningsregler
Ersättning beräknas enligt 5 kap. skadeståndslagen.

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden

9. Självrisk

om Gjensidiges ansvar föreligger enligt försäkringsvillkor Allmänna

Försäkringen gäller utan självrisk.

avtalsbestämmelser GJAA 800.

3. Var försäkringen gäller

10. Säkerhetsföreskrifter
Med tillägg till allmänna villkoren gäller följande särskilda

Försäkringen gäller för skada som inträffar i försäkringslokal inom

föreskrifter: Kund ska inte utan skälig anledning utsätta sig för

försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

risken att skadas, exempelvis genom att:

4. Vad försäkringen gäller för

-

i situationer eller miljöer där slagsmål eller bråk uppstått eller

Försäkringen gäller för personskada vid olycksfall om skadebeloppet
överstiger 1% av prisbasbeloppet. Med olycksfall avses en
kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en
plötslig yttre händelse.

själv tillgripa våld eller hota om våld, - ge sig in eller stanna kvar
vanligen förekommer,

-

provocera i tal, skrift eller handling,

-

utföra eller medverka till uppsåtlig gärning som enligt svensk
lag är straffbelagd.

5. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkor
Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800, (Vad försäkringen inte
gäller för). Ersättning betalas inte för behandlingsskada som
inträffar i försäkringstagarens verksamhet.
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

